ثقافة وناس • ميديا 15

الخميس  18نيسان  2013العدد 1983

على النت

بيزنس الـ«نيوميديا» :كيف تحاور ملحدًا؟
مقارنة بالفضائيات
العربية ،تحظى مسألة
االلحاد في مصر بحضور
أكبر في مواقع التواصل
االجتماعي .على تويتر
وفايسبوك ،دورات تدريبية
لكل شخص يرغب في
ّ
محاججة «املرتد واملتنصر
وامللحد»!
القاهرة ـ محمد خير
على تويتر ،ي��رس��ل أح��د املستخدمني
امل�ن��اش��دة التالية« :ال أم�ل��ك مبلغ 300
جنيه ( 45دوالرًا) لكني أريد أن أساعد
ف ��ي ن �ص��رة ال ��دي ��ن» .ي�ج�ي�ب��ه ال��دك �ت��ور
ف ��اض ��ل س� �ل� �ي� �م ��ان« :ات � �ص� ��ل ب��امل �ك �ت��ب
وسوف نحل املشكلة بإذن الله».
ّ
«امل � �ش � �ك � �ل� ��ة» ه � ��ي رغ � �ب� ��ة ال� � �ش � ��اب ف��ي
االل� �ت� �ح ��اق ب� � ��دورة ت��دري �ب �ي��ة ب �ع �ن��وان
«ك� �ي ��ف ت � �ح� ��اور م � �ل � �ح � �دًا؟» ،ي�ن�ظ�م�ه��ا
فاضل سليمان مدير «منظمة جسور
للتعريف باإلسالم» .وعلى فايسبوك،
ت � �غ� ��ري امل� �ن� �ظ� �م ��ة راغ� � �ب � ��ي ال �ت �ع ��ري ��ف
باإلسالم ،أو باألحرى راغبي االلتحاق
�أن �ه��ا س�ت�ق��دم
ب� ��ال� ��دورة ال �ت��دري �ب �ي��ة ،ب� ّ
لهم «األسئلة التي ع��اد بسببها أكبر
ف�ي�ل�س��وف م�ل�ح��د ف��ي ال �ق��رن العشرين
إل��ى اإلي �م ��ان» .ال ت��ذك��ر ال�ص�ف�ح��ة اس��م
الفيلسوف ،لكنها تقصد على األرجح
ال �ب��ري �ط��ان��ي أن �ط ��ون ��ي ف� �ل ��و ،ال�ش�ه�ي��ر
بمجادلة املؤمنني وامللحدين ،رغم أن
ّ
«ع��ودت��ه إل��ى اإلي �م��ان» ال�ت��ي ت�ب��دت في
ك�ت��اب��ه «ي��وج��د إل ��ه» ،There is a God
هي أقرب إلى اإليمان الدارويني الذي
ال ي��ؤم��ن ب��األدي��ان امل �ع��روف��ة ،وإن �م��ا ال
ينفي احتمال وج��ود خالق أو صانع
للكون.
لكن بعيدًا عن داروين وفلو ،وكما في
ك��ل ق�ض�ي��ة ي� ��زداد رواج �ه ��ا اإلع�ل�ام��ي،
ي �ن �ش��أ «ال � �ب � �ي� ��زن� ��س» امل� �ص ��اح ��ب ل�ه��ا
وامل �س �ت �ف �ي ��د م� �ن� �ه ��ا .وب� ��امل � �ق� ��ارن� ��ة م��ع

هاني طلبة ـــ مصر
امليديا التلفزيونية في العالم العربي،
ي �م �ك ��ن رؤي� � � ��ة اه � �ت � �م� ��ام أك � �ب� ��ر ب �ك �ث �ي��ر
بمسألة اإلل �ح��اد ف��ي م��واق��ع التواصل
االج�ت�م��اع��ي ،وتسليط ال �ض��وء عليها
ب�ع��د وص� ��ول اإلس�ل�ام �ي�ي�ن إل ��ى ال�ح�ك��م
كنتيجة مباشرة ل�ـ«ال��رب�ي��ع العربي».
ي�م�ك��ن م�لاح �ظ��ة ذل ��ك «ال �ب �ي��زن��س» في
دورة م �ث��ل «ك �ي��ف ت� �ح ��اور م �ل �ح �دًا؟»،
ب��ال �ن �ظ��ر إل� ��ى ك��ون �ه��ا ج � ��زءًا م ��ن دورة
«أش �م��ل» ت�ح��ت ع �ن��وان «ك �ي��ف ت�ح��اور
م� � ��رت � � �دًا ب �ي ��ن اإلس� � �ل� � ��ام وامل� �س� �ي� �ح� �ي ��ة
واإلل� � �ح � ��اد؟» .م �ن��اق �ش��ة امل �ل �ح��دي��ن هي
ال� � ��دورة ال �ث��ان �ي��ة .أم ��ا األول � ��ى ف �ج��اءت
متنصرًا؟»
تحت عنوان «كيف تحاور
ّ
(أي املتحول من اإلس�لام للمسيحية)،
وك��ل دورة مستقلة لها نفس الرسوم

املستقلة ( 300جنيه م �ص��ري) ،وه��ي
ك� ��أي ن �ش ��اط ت� �ج ��اري ت �ق ��دم ع � ��ددًا م��ن
اإلغ � � � � ��راءات وال� �ح� �س ��وم ��ات ،ت�ت�ض�م��ن
«خصم  50جنيها للطلبة» ،و«تذكرة
م�ج��ان�ي��ة ل�ك��ل م�ج�م��وع��ة م�ك��ون��ة م��ن 5

تقدم الصفحة
ّ
عددًا من اإلغراءات
والحسومات للراغبين
في االلتحاق بدوراتها

أش�خ��اص» ،و«خصم  100جنيه (500
بدال من  600في حالة االشتراك
جنيه ً
ف��ي دورت� ��ي «ك �ي��ف ت �ح��اور م�ت�ن�ص�رًا»
و«كيف تحاور ملحدًا؟)!
في «كيف تحاور ملحدًا؟» ،ال يحاضر
س�ل�ي�م��ان وح � ��ده ،ب ��ل ي �ش��ارك��ه أس �ت��اذ
ج� ��راح� ��ة س� ��اب� ��قُ ،ي� �ف� �ت ��رض أن ي �ق��دم
ك�لاه �م��ا ال��ذخ �ي��رة ال �ت��ي ي�س�ت�خ��دم�ه��ا
املؤمنون في م�ح��اورة امللحدين ،فمن
ه� ��م امل ��رش� �ح ��ون ل�ل�ال �ت �ح ��اق ب� � ��دورات
ك� �ه ��ذه؟ ت �ق��دم ال �ص �ف �ح��ة اق �ت��راح��ات �ه��ا:
«م��ؤم��ن ي��ري��د أن ي��رق��ى ب��إي �م��ان��ه ،من
إيمان امليالد إل��ى إيمان اليقني ،حتى
يمتلئ القلب بالشعور ب��أن الله حق،
م ��ؤم ��ن غ ��اب ��ت ع �ن��ه ح �ق �ي �ق��ة اإلن� �س ��ان
كجسد وروح ،م��ؤم��ن ل��م ي�ن��زل العقل
والعلم منزلتهما في منظومة اإليمان،
مؤمن يبهره ما ي��ردده املالحدة حول
م �س��اه �م��ة ال �ع �ل��م ف ��ي ت��أك �ي��د امل�ف��اه�ي��م
اإلل �ح��ادي��ة ح�ت��ى ق��ال��وا إن «اإلل ��ه وه��م
ّ
ك �ب �ي��ر ،وإن ال��دي��ن أف �ي��ون ال �ش �ع��وب»،
بدال من
فيغمره شعور خفي بالنقص ً
أن يغمره الشعور ب��ال��زه��و» .وأخ�ي�رًا،
ال ت�س�ت�ث�ن��ي ال �ص �ف �ح��ة امل �ل �ح��دي��ن م��ن
خ��دم��ات�ه��ا «أو م�ل�ح�دًا ،ات�ش��ح بالعلم،
عن كبر أو عن جهل ،ورأى فيه برهان
�دال م ��ن أن ي� ��رى ف �ي��ه أدل ��ة
اإلل � �ح� ��اد ب � � ً
اإليمان».
ال �ن �م��اذج ال �س��اب �ق��ة ه��ي ال �ت��ي «ي �ج��ب»
ع�ل�ي�ه��ا أن ت�ح�ض��ر ال � ��دورة ك �م��ا ت��زع��م
ال �ص �ف �ح��ة ال �ت ��ي الح �ظ ��ت ك �غ �ي��ره��ا أن
اإلل � �ح � ��اد ص � ��ار ق �ض �ي��ة م� �ت ��داول ��ة ف��ي
ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،ن�ت�ي�ج��ة أف �ع��ال ال��ذي��ن
«ات �ش �ح��وا ب��ال�ع�ل��م» ح�س��ب ت�ع�ب�ي��ره��ا،
ل�ك��ن ف��ي ال�ع�م��ق ال يقتصر األم ��ر على
ال �ب �ي��زن��س ،ب ��ل ي�م�ت��د إل ��ى ال �ن �ظ��ر إل��ى
األفكار كما لو كانت أمراضًا غريبة أو
ّ
عينات للفحص والعالج ،ومن ثم ،فإن
على ال�ش�ب��اب ال��ذي ي��ري��د أن «يكافح»
تلك ال�ح��االت ،أن يحصل على ال��دورة
كما يحصل املرء على دورة إسعافات
أول �ي��ة ،أن يتقوى ب��امل�ق��والت الجاهزة
واألسئلة املصوغة مسبقًا والدفوعات
املضمونة ،وباختصار ،أن يمنح عقله
الخاص مزيدًا من التحصينات ملنعه
م��ن التفكير وال��وص��ول الستنتاجاته
الخاصة.

◄ أك� ��دت م�ن� ّ�س�ق��ة امل �ش��اري��ع ف��ي م��ؤس�س��ة
ّ
«م �ه��ارات» ل�ي��ال ب�ه�ن��ام ل �ـ«األخ �ب��ار» أن ��ه تم
ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب�ين كلية اإلع�ل�ام في
«الجامعة اللبنانية» ومعهد ّ
«التنوع اإلعالمي»
في لندن للعمل على برنامج يدخل في املقرر
التعليمي لطالب املاستر املهني ف��ي الكلية.
النقاشات ستجري بني أساتذة من الجامعة
وأع�ض��اء في املعهد باالعتماد على تجارب
األخير في أوروب��ا ومصر واملغرب وغيرها.
ّ
ستركز على كيفية إدارة ّ
التنوع اللبناني
وهي
وتوظيفه في اإلعالم بطريقة إيجابية ،على أن
يدخل ضمن املنهاج التعليمي العام املقبل.
◄ يستمر امل�خ��رج ال�س��وري ال�ش��اب ناجي
ط �ع �م��ي ف ��ي ت �ص��وي��ر م �ش��اه��د م�س�ل�س�ل��ه
الشامي «طاحون الشر  »2في دمشق  .العمل
م��ن كتابة م��روان ق��اووق ويلعب بطولته كل
من بسام كوسا ،وصباح الجزائري ،ووفيق
الزعيم ،ومحمد خير الجراح .ومن املتوقع أن
يبدأ عرض املسلسل على قناة «الجديد» في
رمضان املقبل.
◄ بعد أي��ام م��ن ط��رح أل�ب��وم «إق ��رأ الخبر»
ل �ف��رق��ة «م �س ��ار إج � �ب� ��اري» ،أع �ل �ن��ت م�ح�لات
 Virginف ��ي ال �ق��اه��رة ت �ص ��دره ل�ل�م�ب�ي�ع��ات،
بفارق كبير بينه وبني باقي األلبومات التي
ط��رح��ت خ�ل�ال ال�ف�ت��رة نفسها .ي�ض��م العمل
عشر أغ�ن�ي��ات (أل �ح��ان ه��ان��ي ال��دق��اق) ،منها
«متخفش» ،و«ال�ل�ي��ل» ،و«امل ��رور» ،و«ح��اوي»،
ً
و«أدف» ،ف �ض�ل�ا ع ��ن «ش� �ت ��ا» ،و«إج� �ب ��اري
امل�س��ار» ،و«أن��ا م��وج��ود» .وتعاون الفريق مع
مجموعة من الشعراء ،نذكر منهم دعاء عبد
الوهاب ،وحمدي زيدان ،ومحمد جمعة .علمًا
ّأن كليب أغنية «حاوي» (إخراج عماد ماهر)
بدأ عرضه أخيرًا على أكثر من قناة مصرية.
◄ في الذكرى األولى لرحيلها ،سيتم إطالق
آخ� ��ر ع �م��ل ف �ن��ي ل �ل �م �ط��رب��ة ال �ك �ب �ي��رة وردة
الجزائرية ( 1939ــ  ،2012الصورة) كانت
ق��د سجلته قبل رحيلها ول��م يتم إص ��داره.
األغنية بعنوان «أيام» وهي باللهجة اللبنانية،

عجبي!

عرت ذهنية التكفير
«جملة مفيدة» منى برنس ّ

«ل� �ق ��د خ ��ال �ف ��ت ال� ��دك � �ت� ��ورة م �ن ��ى ق � ��رارًا
جامعيًا بعدم التحدث أثناء املحاضرات
في الدين أو الجنس أو السياسة».
االت � �ص � ��ال ال �ه ��ات �ف ��ي ل� ��م ي �ك ��ن م� ��ع أح ��د
ً
امل �س ��ؤول�ي�ن ال �ج��ام �ع �ي�ين .ك� ��ان ات �ص��اال
م ��ع ال �ط��ال �ب��ة غ � ��ادة ،م ��ن ال ��ذي ��ن ن�ظ�م��وا
اح� �ت� �ج ��اج ��ًا ع� �ل ��ى ط� � ��رد م� �ن ��ى ب ��رن ��س،
أس �ت��اذة األدب اإلن�ك�ل�ي��زي ف��ي «جامعة
ال �س��وي��س» م��ن ع�م�ل�ه��ا ب�ح�ج��ة «ازدراء
ال��دي��ن اإلس�ل�ام ��ي» .االت �ص��ال م��ع غ��ادة
رب� �م ��ا ك � ��ان أب� � ��رز م ��ا ح �ص��ل ف ��ي ح�ل�ق��ة
ب��رن��ام��ج «ج �م �ل��ة م �ف �ي��دة» ال� ��ذي ت�ق��دم��ه
م� �ن ��ى ال � �ش� ��اذل� ��ي ع� �ل ��ى «إم .ب � ��ي .س ��ي.
مصر» والذي استضاف برنس ملناقشة
الوقفة االحتجاجية التي نظمها بعض
طلبتها ،والشكوى التي قدمها  41منهم
ـ �ـ ح �س��ب ت �ص��ري �ح��ات م��دي��ر ال �ج��ام �ع��ة ــ
لطرد الدكتورة أو منعها من التدريس،
ألنها «تستهزئ باإلسالم» أو «تناقش
م��وض��وع��ات ال ي �ج��وز م�ن��اق�ش�ت�ه��ا في
امل� �ح ��اض ��رات» .أح� ��د ت �ل��ك امل��وض��وع��ات
ً
امل �ح �ظ��ورة ك ��ان م �ق��اال أج�ن�ب�ي��ًا ي�ن��اق��ش
تصاعد ظ��اه��رة التحرش الجنسي في
م �ص��ر م ��ا ب �ع��د ال� �ث ��ورة .ق��ال��ت ال�ط��ال�ب��ة
ّ
غ��ادة إن «األل�ف��اظ التي تضمنها املقال
ّ
غير الئقة» .بالطبع ،بل من البديهي أن
«األلفاظ غير الالئقة» هي أقل ما يمكن
أن ي�ت�ض�م�ن��ه م �ق ��ال ع ��ن ظ ��اه ��رة «غ �ي��ر
الئقة» كالتحرش ،لكن الطالبة ــ والطلبة
ال��ذي��ن تمثلهم ـ�ـ ه��م أب�ن��اء مجتمعات ال
تزعجها الظواهر بقدر انزعاجهم من

وص��ف تلك ال�ظ��واه��ر ،مجتمعات طاملا
ّ
حاكمت وصادرت أعمال فنانني وكتاب
بحجج من قبيل «تشويه سمعة مصر»
أو «تكدير السلم العام» ،كأن تلك األفالم
أو الكتب ه��ي ال�ت��ي ت �ش� ّ�وه ،ال القضايا
املتحققة في الواقع.
في اتصالها بالبرنامج ،حرصت غادة
على نفي انتمائها ألي جماعة دينية،
«أن ��ا ل�س��ت م��ن اإلخ� ��وان أو السلفيني»،
ورب �م��ا م��ن دون أن ت�ن�ت�ب��ه إل ��ى أن ذل��ك
ّ
ي�ض�خ��م امل�ش�ك�ل��ة وال ي�ق��ل�ص�ه��ا ،ف��األه��م
واألخ �ط��ر م��ن ال �ن �ف��وذ التنظيمي لتلك
ال� �ج� �م ��اع ��ات ه� �ن ��ا وه� � �ن � ��اك ،ه� ��و ن �ف��وذ
أف�ك��اره��ا ف��ي ع�ق��ول ال �ن��اس ،ف��ي الطلبة
الذين احتجوا على مجرد ط��رح بعض
األف �ك��ار للنقاش ف��ي ال�ج��ام�ع��ات ،الذين
ص ��دم� �ه ��م ت ��وج� �ي ��ه أس� �ت ��اذت� �ه ��م ب�ع��ض
النقد لرجال الدين «وامل�ش��اي��خ» ،الذين

أزع �ج �ه��م أن ي�س�م�ع��وا ك�لام��ًا م��ن قبيل
«امل�س�ل�م��ون ل�ي�س��وا أف�ض��ل م��ن غيرهم»
أو «االضطهاد الطائفي في مصر» .هم
ط�ل�اب ن �ش��أوا ف��ي ظ��ل ت�ع�ل�ي��م ح�ك��وم��ي
ي�م�ن� ّ�ع ال�ت�ف�ك�ي��ر وال �ج ��دل واالس �ت �ن �ت��اج،
ويحض على الحفظ والتلقني والتكرار،
فمصر «ط�ق�س�ه��ا م�ع�ت��دل ط ��وال ال�ع��ام»
و«يعيش مسلموها ومسيحيوها في
وئ��ام وس�لام على مر ال�س�ن�ين» ...تعليم
ل��م ت��راق�ب��ه م��ؤس�س��ات ت��رب��وي��ة ب�ق��در ما
راق�ب�ت��ه ج�ه��ات أم�ن�ي��ة ،وال يمكن املعلم
أن ي�خ��رج ع��ن «امل�ن�ه��ج ال��دراس��ي» ال��ذي
قد ال يتغير لعشرات السنني ،وإن ّ
تغير
فلتكريس مزيد من التصورات التي ال
عالقة لها بالحقائق.
يتفاعل ذلك النمط من التعليم التلقيني
وامل �ص �ط �ن��ع ،م ��ع أف �ك ��ار ال �ت��أس �ل��م ال�ت��ي
ت�ق� ّ�س��م ال�ع��ال��م إل��ى فسطاطني وتسجن

حاملها في فكر املؤامرة ،فيكون الناتج
طالبًا يتصورون في أستاذتهم إحدى
ج� �ن ��دي ��ات «امل� � ��ؤام� � ��رة ع �ل ��ى اإلس � �ل ��ام».
ي�م�ك��ن م�لاح �ظ��ة ذل ��ك ح �ت��ى ف ��ي ع �ن��وان
ال � �ـ«إي � �ف � �ي � �ن ��ت» ال � � ��ذي وض � �ع ��ه ال �ط �ل �ب��ة
ع�ل��ى ف��اي �س �ب��وك ،ووص �ف��وا ف�ي��ه ب��رن��س
ب ��أن �ه ��ا «ت � �س� ��يء «ل ��دي� �ن� �ن ��ا» اإلس � �ل ��ام».
ُ
كلمة «دي�ن�ن��ا» ت�خ��رج ب��رن��س م��ن دائ��رة
اإلس�لام نفسها ،وتضعها في فسطاط
َ
اآلخرين ،فسطاط الكفر واملؤامرةَ ،علم
«ال� �ق ��اع ��دة» ال �ش �ه �ي��ر ي � ّ
�زي ��ن ص �ف �ح��ة ال �ـ
«إي�ف�ي�ن��ت» ،ش �ع��ارات «ن�ص��رة اإلس�ل�ام»
ت�م�لأ الصفحة لتتوعد «أع ��داء ال��دي��ن»
ك� ��األس � �ت� ��اذة وأص ��دق ��ائ � �ه ��ا ،وي �ح ��رص
الطالب ــ وتحرص غ��ادة في اتصالها ــ
على إعالن بياناتهم الشخصية ،تأكيدًا
ل�ك��ون�ه��م «ال ي �خ �ش��ون أح � �دًا ف��ي سبيل
ن �ص��رة ال ��دي ��ن» .م�ع��رك��ة وه�م�ي��ة هائلة
ّ
متخيلون وم��ؤام��رة مفترضة،
وأع ��داء
ّ
فجرتها مجرد مناقشة بعض األفكار
ف��ي ق��اع��ة امل� �ح ��اض ��رات ،ك ��أن ث �م��ة دورًا
آخر للتعليم سوى طرح األفكار وإثارة
األسئلة ودف��ع العقول ملمارسة عملها.
لكن يمكن أيضًا النظر إلى ما تعرضت
ل��ه ب��رن��س ف��ي س �ي��اق أك �ب��ر ،ف��األس�ت��اذة
ال�ت��ي أوق �ف��ت ال �ع��ام امل��اض��ي ع��ن عملها
ب �ح �ج��ة أن� �ه ��ا «م � ��ن ب� �ت ��وع ال �ت �ح ��ري ��ر»،
تتعرض اليوم لتهمة «ازدراء اإلسالم».
ّ
وبقليل م��ن التأمل ،يسهل مالحظة أن
ذلك هو ما تتعرض له الثورة نفسها.
محمد...

م��ن ك�ل�م��ات منير أب��و ع�س��اف وأل �ح��ان ب�لال
ال��زي��ن .أم��ا الكليب فقد حمل توقيع املخرج
مؤنس خمار ،وهو من إنتاج رياض قصري
(الوكالة الجزائرية لإلشعاع الثقافي).
◄ تستضيف لوركا سبيتي في برنامجها
«ص��وت الشعب م��ن ص��وت ال�ش�ع��ب» رئيس
تحرير موقع «امل��دن» اإللكتروني ساطع نور
الدين في ح��وار من جزءين .وي��دور النقاش
حول مراحل مختلفة من حياته ،إضافة إلى
رأيه بالوضع الراهن في لبنان واملنطقة .يذاع
البرنامج يوم السبت املقبل بعد موجز الرابعة
والنصف على إذاعة «صوت الشعب» (103.7
ــ .)FM 104
◄ ّ
تحولت نهاية حلقة «االتجاه املعاكس»
ّ
(ال �ث�لاث��اء  )22:05أول م��ن أم��س ع�ل��ى قناة
«الجزيرة» إلى مواجهة مباشرة على الهواء
تضمنت شتائم وع��راك��ًا ب��األي��دي وتراشقًا
ب��أك��واب امل�ي��اه ب�ين مدير اإلع�ل�ام السابق في
دار اإلف �ت��اء ال �س��وري��ة ع�ب��دال�ج�ل�ي��ل ال�س�ع�ي��د،
والخبير في الجماعات اإلسالمية واألستاذ
ف��ي «الجامعة األميركية ف��ي ب�ي��روت» أحمد
موصلي.
◄ ت�س�ت�ع��د ن �ج��وى ك ��رم ل�ت�ص��وي��ر اغ�ن�ي��ة
«ي �خ �ل �ي �ل��ي ق �ل �ب��ك» ي��وم��ي  21و 23ن�ي�س��ان
(أب��ري��ل) م��ع امل�خ��رج ف��ادي ح��داد ف��ي خامس
ت �ع��اون ب�ي�ن�ه�م��ا .وق ��د ب�ن��ى ح ��داد دي �ك��ورات
خاصة بالعمل استمرت شهرًا .ومن املرجح
أن تكون املشاهد استعراضية بحتة .يذكر
ّأن اغ�ن�ي��ة «يخليلي ق�ل�ب��ك» م��ن ك�ل�م��ات ن��زار
ف��رن �س �ي��س وال� �ح ��ان ج � ��ورج م ��اردورس� �ي ��ان
وت��وزي��ع طوني عنقة ص��درت في عيد الحب
املنصرم.

